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Background and Objective: Students with mathematics disorder are faced 
with various neurocognitive factors, that affect their quality of life. Considering 
the relationship between neurocognitive functions with self-regulation, one of the 
methods capable of assisting the students with mathematics disorder is the self-reg-
ulation empowerment training. The current study aimed at determining the effect 
of self-regulation empowerment program training on neurocognitive functions in 
students with mathematics disorder. 

Methods: The study was a semi-experimental with pretest/posttest design and 
a control group. The study sample was consisted of 26 students with mathematics 
disorder in Rasht city in 2018, selected by the convenience sampling method and 
randomly assigned into two equal groups. To collect the data, tower of Hanoi task, 
stroop test, dual n-back task, and Wisconsin card sorting test were used before 
and after the intervention. A twelve-session self-regulation empowerment program 
training was implemented for the experimental group. Data was analyzed using 
multivariate analysis of covariance by SPSS 24.

Results: The results showed that there was a significant difference in the mean 
scores of experimental and control groups in all four neurocognitive functions. In 
other words, self-regulation empowerment program training leads to promote the 
executive planning, selective attention, working memory performance and cogni-
tive flexibility of students with mathematics disorder (P< 0.001).

Conclusion: According to the findings of the research, self-regulation empow-
erment training can improve the neurocognitive functions in students with mathe-
matics disorder. Therefore, it is suggested that this intervention applies for training 
students with mathematics disorder.
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 تأثیر آموزش برنامۀ توانمندسازی خودتنظیمی بر کارکردهای عصب شناختی 
دانش آموزان با اختالل ریاضی

ابراهیم رهبر کرباسدهی، عباس ابوالقاسمی، عباسعلی حسین خانزاده

 گروه روان شناسی، دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی، دانشگاه گيالن، رشت، ايران

مقدمه
تحولی  ـ  عصبی  اختالل های  از  رياضی،  اختالل 
در  داده شده  تشخيص   (Neurodevelopmental disorders)
از مهم ترين علت های عملکرد  دوران کودکی است که يکی 
ميزان   .)1( می رود  شمار  به  دانش آموزان  تحصيلی  ضعيف 
شيوع اين اختالل در اکثر فرهنگ ها و جوامع، 5 تا 9 درصد 
اين  شيوع  نيز  ايران  در   .)2( است  شده  برآورد  کودکان  در 
درصد  يک  حدود  که  بوده  3/35درصد  پسران  در  اختالل 

 .)3( هستند  اختالل  اين  به  مبتال  دختران  از  بيشتر 
روانی،  اختالل های  آماری  و  تشخيصی  راهنمای  براساس 
اختالل رياضی به عنوان يک نوع اختالل يادگيری خاص بوده 
و  فراگيری  به آن، مشکالتی در زمينۀ  و دانش آموزان مبتال 

انجام  در  دشواری  اعداد،  درك  و  رياضی  مفاهيم  يادآوری 
محاسبات و استدالل رياضی دارند )4(. اين اختالل در برخی 
دورۀ  در  اغلب  ولی  می شود،  پايين شروع  از سنين  کودکان 
دبستان خود را نشان داده و تا دورۀ راهنمايی و دبيرستان نيز 

ادامه می يابد )5(. 
ضعف  رياضی،  اختالل  با  دانش آموزان  مشکالت  از  يکی 
الزم  توانايی های  جمله  از  که  است  اجرايی  کارکردهای  در 
محسوب  مدرسه  دروس  يادگيری  زمينۀ  در  کودکان  برای 
می شود )6(. از ديدگاه عصب شناختی اين اصطالح مرتبط با 
شبکۀ گسترده ای از کارکردهای قشر پيشانی و شامل تعداد 
زيادی از فرآيندهای شناختی و فراشناختی است که در طول 
دورۀ تحول کودك شکل می گيرند )۷(. کارکردهای اجرايی 
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بر کيفيت  با عوامل متعدد عصب شناختی مواجه هستند که  با اختالل رياضی  زمینه و هدف: دانش آموزاِن 
زندگی آنان تأثير می گذارد. با توجه به ارتباط کارکردهای عصب شناختی با خودتنظيمی، يکی از روش هايی که 
پژوهش  هدف  است.  خودتنظيمی  توانمندسازی  آموزش  کند،  کمک  رياضی  اختالل  با  دانش آموزان  بر  می تواند 
حاضر، تعيين تأثير آموزش برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی بر کارکردهای عصب شناختی دانش آموزان با اختالل 

بود.  رياضی 

مواد و روش ها: طرح تحقيق نيمه آزمايشی و از نوع پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بود. نمونۀ پژوهش 
26 نفر از دانش آموزان با اختالِل رياضی شهرستان رشت در سال تحصيلی 9٧-1396 بودند که به طور دردسترس 
انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمايش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون برج هانوی، 
آزمون استروپ، آزمون اِن بَک، و آزمون دسته بندی کارت ويسکانسين در مراحل قبل و بعد از آموزش استفاده 
شد. گروه آزمايش به مدت 12 جلسه، تحت آموزش گروهی برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی قرار گرفتند. داده ها با 

استفاده از آزمون تحليل کوواريانس چندمتغيری و از طريق نرم افزار SPSS نسخۀ 24 تحليل شدند. 

یافته ها: نتايج نشان داد که در ميانگين نمرات گروه های آزمايش و گواه در هر چهار کارکرد عصب شناختی 
معنادار  ارتقای  باعث  خودتنظيمی  توانمندسازی  برنامۀ  آموزش  ديگر  به عبارت  دارد؛  وجود  معنی داری  تفاوت 
برنامه ريزی اجرايی، توجه انتخابی، عملکرد حافظۀ فعال و انعطاف پذيری شناختی دانش آموزان با اختالل رياضی 

.)P<۰/۰۰1( شد 

نتیجه گیری: با توجه به نتايج اين پژوهش، برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی می تواند در بهبود مهارت های 
شناختی دانش آموزان با اختالل رياضی، از کارايی الزم برخوردار باشد؛ بنابراين پيشنهاد می شود که اين مداخله در 

آموزش دانش آموزان با اختالل رياضی به کار گرفته شود.

واژگان کلیدی: خودتنظيمی، کارکردهای عصب شناختی، اختالل رياضی
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 ،(Neurocognitive executive functions) عصب شناختی 
روان شناختی  فرآيندهای  با  که  هستند  مهمی  ساختار 
مسئول کنترل هوشياری و تفکر در عمل مرتبط است. اين 
کارکردها برون دادهای رفتار را تنظيم و سازمان دهی می کنند 
 ،)Organizing( سازمان دهی  همچون  کارکردهايی   .)8(
برنامه ريزی راهبردی )Executive planning(، انعطاف شناختی 
 )Working memory( حافظۀ کاری ،)Cognitive flexibility(
و حل مسئله )Problem solving( را می توان از جمله مهم ترين 
و  زندگی  در  که  دانست  عصب شناختی  اجرايی  کارکردهای 
انسان کمک  به  و کنش های هوشی  يادگيری  تکاليف  انجام 
می کند )۹(. اين کارکردها مهارت هايی هستند که به شخص 
کمک می کنند تا به جنبه های مهم تکليف توجه کند و برای 

 .)10( برنامه ريزی کند  اتمام آن 
مطالعات نشان می دهند که اختالل رياضی نوعی اختالل 
سازمان يافتۀ  مهارت های  است.  عصب شناختی  مبنای  با 
ادراکی ديداری ـ فضايی که برای نوشتن در رياضيات به کار 
می رود، به وسيلۀ نيمکرۀ راست انجام می گيرد. لوب پيشانی 
مفهوم سازی  ذهنی،  سريع  محاسبات  برای   )Frontal lobe(
است.  نوشتاری  عملکرد  و  حل مسئله  مهارت های  انتزاعی، 
از  گسترده ای  مهارت های   ،)Parietal lobe( آهيانه ای  لوب 
عملکردهای شناختی را برعهده دارد و نقش يکپارچه سازی 
می دهد.  انجام  را  قشری حس کردن  سازمان بندی  زمينۀ  در 
رفتارها و عملکردهای حرکتی درگير در احساس های لمسی 
می توانند در عمليات رياضی دخيل باشند که با لوب آهيانه ای 
مرکز   ،)Occipital lobe) پس سری  لوب  می شوند.  تداعی 
نمادهای  ديداری  تمييز  کنترل  که  است  ديداری  تجربيات 
نوشتاری رياضی را برعهده دارد و محاسبات روزانۀ هندسی 
 ،)Temporal lobe( گيجگاهی  لوب  می گيرد.  انجام  آنجا  در 
و حافظۀ کالمی  ادراك شنيداری  رياضی شامل  مهارت های 
بلندمدت را برعهده دارد. اختالل در هر ناحيه از مغز باعث 
مشکالت رياضی خاصی شده که عمده ترين آنها، مشکالتی در 
فراگيری و يادآوری مفاهيم رياضی و درك اعداد، دشواری در 

انجام محاسبات و استدالل رياضی است )۹ ، 11(.
آموزش  برای  متعددی  روش های  و  تکنيک ها  تاکنون 
اما  است؛  شده  برده  کار  به  رياضی  اختالل  با  دانش آموزان 
آموزشی  روش های  اين  از  هرکدام  می دهد  نشان  بررسی ها 
و  داشته  تأثير  دانش آموزان  اين  از  خاصی  جنبه های  بر 
 .)12( مؤثرند  دانش آموزان  اين  آموزش  در  حدودی  تا  فقط 
شناختی  مهارت های  زمينۀ  در  که  رويکردی  اخير،  دهۀ  در 
است.  خودتنظيمی  رويکرد  کرده،  پيدا  تحول  فراشناختی  و 
رفتاری  ـ  شناختی  نظريۀ  خألهای  توانسته  رويکرد  اين 
برنامه ای  نبود  به  توجه  با  و   )13( کند  برطرف  و  تعديل  را 
جامع برای دانش آموزانی که به دليل نارسايی در کارکردهای 
مواجه  مشکالتی  با  تحصيلی  پيشرفت  در  عصب شناختی، 
هستند، برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی طراحی و به اجرا 
درآمده و در ايران نيز برای اولين بار استفاده شده است )14(. 
توانمندسازی خودتنظيمی، آموزشی يکپارچه و جديد است 
که به طور عمده براساس بسط و گسترش مفاهيم و روش های 

مکتب های  مبانی  و  اصول  و  شده  بنا  سنتی  درمان شناختی 
شناختی، دلبستگی، روابط شیء، گشتالت و سازنده گرايی را 
در قالب يک مدل آموزشی و مفهومی تلفيق کرده است )15(.

آموزش راهبردهای خودتنظيمی به دانش آموزان اين امکان 
را می دهد که با برنامه ريزی، سازمان دهی و خودبازبينی به شيوۀ 
روزمره  فعاليت های  و  درسی  تکاليف  انجام  به  تکليف مدارتر 
خودتنظيمی  راهبردهای  کمک  به  دانش آموزان  بپردازند. 
می توانند شکست های متعدد خود را دوباره بررسی و بازبينی 
کنند و درنهايت يادگيری فعال در دانش آموزان بهبود می يابد. 
اين دانش آموزان به واسطۀ خودتنظيمی می توانند از مفيدبودن 
راهبردهای خاص برای حل مسئلۀ کارا و يادگيری مؤثر آگاهی 
خودتنظيمی  آموزش  تأثير  راستای  در   .)16( باشند  داشته 
می توان به يافتۀ محققانی مانند Khanjani و همکاران  اشاره 
ارائۀ 8 جلسه آموزش خودتنظيمی  با  کرد که در مطالعه ای 
برای دانش آموزان با ناتوانی های يادگيری، نشان دادند که اين 
آموزش توانسته به طور معنی داری ميزان کارکردهای اجرايی 
)برنامه ريزی و حافظه کاری( اين دانش آموزان را بهبود دهد 
که  داده اند  نشان  نيز  ديگر  پژوهش های  همچنين  )1۷(؛ 
اجرايی  کارکردهای  ارتقای  بر  توانسته  آموزش خودتنظيمی 
تأثير  معنی داری  به طور  نوجوانان  و  کودکان  روان  و سالمت 

داشته باشد )18 ، 1۹(.
با توجه به شيوع باالی اختالل رياضی و ايجاد آسيب های 
و  خانوادگی  اجتماعی،  شناختی،  حوزه های  در  متعددی 
تحصيلی )2( و همچنين کمبود پژوهش های انجام گرفته در 
اين زمينه، پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش برنامۀ 
عصب شناختی  کارکردهای  بر  خودتنظيمی  توانمندسازی 

است. انجام شده  رياضی  اختالل  با  دانش آموزان 
مواد و روش ها

طرح  با  نيمه آزمايشی  نوع  از  حاضر  پژوهش  روش 
پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بود. جامعۀ اين مطالعه، 
اختالل های  مراکز  به  مراجعه کننده  دانش آموزان  تمامی 
يادگيری شهرستان رشت در سال تحصيلی 9٧-1396 است. 
نمونۀ پژوهش 3۰ دانش آموز مبتال به اختالل رياضی بودند که 
براساس مالك های نسخۀ پنجم راهنمای تشخيصی و آماری 
اختالل های روانی )4( و اطالعات مندرج در پروندۀ تحصيلی 
آنها که تشخيص اختالل رياضی دريافت کرده بودند، به طور 
در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمايش 
و گواه گمارده شدند )هر گروه 15 نفر(. با توجه به اينکه در 
پژوهش های نيمه آزمايشی اختالل های با ميزان شيوع پايين 
حداقل حجم نمونه 12 نفر برای هر گروه توصيه شده است 
)20(، با هدف افزايش اعتبار بيرونی و احتمال افت آزمودنی، 
15 نفر برای هر گروه انتخاب شدند. شيوۀ اين مطالعه يک 
از  کتبی  رضايت نامۀ  اخالقی،  لحاظ  از  نيز  و  بوده  سوکور 
تمامی والدين شرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش اخذ 
شد و همچنين در زمينۀ محرمانه بودن اطالعاتشان نيز به آنها 

اطمينان داده شد. 
مالك های ورود به پژوهش، جنسيت )پسر(، سن )1۰ تا 



ابراهیم رهبر کرباسدهی و همکاران | تأثیر آموزش برنامۀ توانمندسازی خودتنظیمی بر...

4۰6

بهرۀ  ابتدايی(،  ششم  تا  )چهارم  تحصيلی  مقطع  سال(،   12
اختالل  با  مرتبط  داروی  مصرف  عدم   ،)85-115( هوشی 
نبود ساير اختالالت روان شناختی )تمامی  به طور هم زمان و 
بوده  تحصيلی(  پرونده  در  مندرج  مدارك  براساس  اطالعات 
و دو گروه از نظر مقطع تحصيلی همتا شدند. مالك خروج 
در جلسات  دانش آموز  دو جلسۀ  از  بيش  غيبت  پژوهش،  از 
 2( دانش آموزان  از  نفر   4 آموزش،  در خالل  است.  آموزشی 
نفر از گروه آزمايش و 2 نفر از گروه گواه( به دليل مشکالت 

خارج شدند. پژوهش  اجرای  روند  از  شخصی 
ابزار پژوهش

آزمون رايانه ای برج هانوی: معروف ترين آزمون برنامه ريزی 
اجرايی، مفهوم سازی پردازش اطالعات و حل مسئله، تکليف 
سال  در  بار  اولين   Simon و   Hays که  است  هانوی  برج 
سوی  از  آن  رايانه ای  نسخۀ  و  کردند  مطرح  را  آن   19٧4
Leòn-Carriòn و همکاران در سال 1991 طراحی شد. اين 
و  شده اند  وصل  مسطح  پايۀ  يک  به  که  ميله  سه  از  آزمون 
اندازه های مختلف، تشکيل شده است. آزمودنی  با  سه مهره 
بايد با حرکت دادن مهره ها روی ميله ها، موقعيت آغازين را به 
مهره ها  با هفت حرکت می توان  کند.  تبديل  موقعيت هدف 
در  که  به طوری  داد؛  انتقال   C موقعيت به   A موقعيت  از  را 
هر حرکت، آزمودنی می تواند فقط يک مهره را حرکت دهد 
بايد زير مهرۀ کوچک تر قرار گرفته  و مهرۀ بزرگ تر هميشه 
باشد )21(. Shallice )1982( اين آزمون را به منظور ارزيابی 
برنامه ريزی اجرايی در ارتباط با کارکرد لوب پيش پيشانی به 
با  ارتباط  در  را  اطالعات  پردازش  مفهوم سازی  و  گرفت  کار 
کارکرد اين لوب مطرح کرد. برای نمره گذاری آزمون، تعداد 
حرکات و مدت زمانی که آزمودنی برای حل مسئله صرف کرده 
طريق  از  آزمون  اين  روايی  ميزان  می شود.  محاسبه  است، 
همبستگی آن با آزمون برج لندن ۰/٧8 و ميزان پايايی آن 
)22(. در  آلفای کرونباخ ۰/9۰ گزارش شده است  از طريق 
بازآزمايی ٧2/۰  به شيوۀ  آزمون  اين  پايايی  نيز ميزان  ايران 
فراشناختی  راهبردهای  آزمون  با  آزمون  اين  روايی  ميزان  و 

.)23( است  ۰/5٧ گزارش شده 
آزمون رايانه ای استروپ: اين آزمون که MacLeod آن را 
اولين بار در سال 1996 ساخت، برای ارزيابی عملکرد قطعه 
پيشانی )توجه و مهار( و سنجش توجه انتخابی به کار می رود 

و شامل سه مرحلۀ زير است:
در مرحلۀ اول که مرحلۀ کوشش های هماهنگ است، أ. 

اسامی چهار رنگ اصلی با رنگ سياه در مرکز صفحۀ 
نمايشگر ظاهر می شود و آزمودنی بايد هرچه سريع تر 
از کليدهای آبی، زرد،  براساس اسامی رنگ ها، يکی 

قرمز و سبز را روی صفحه کليد فشار دهد.
در مرحلۀ دوم، اسامی چهار رنگ اصلی، هرکدام به ب. 

رنگ خودشان در مرکز صفحۀ رايانه ظاهر می شود و 
آزمودنی بايد هرچه سريع تر کليد مطابق با هر رنگ 

را در صفحه کليد فشار دهد.

يا ج.  ناهماهنگ  کوشش های  مرحلۀ  سوم،  مرحلۀ 
هرکدام  اصلی  رنگ  چهار  اسامی  که  است  تداخل 
ظاهر  صفحه  بر  خودشان  رنگ  از  متفاوت  رنگی  با 
براساس  سريع تر،  هرچه  بايد  آزمودنی  و  می شود 
صفحه کليد  در  را  آن  با  مطابق  کليد  کلمه،  رنگ 
آزمون  اين  موردسنجش  شاخص های  دهد.  فشار 
 .2 پاسخ های صحيح(؛  )تعداد  1. دقت  از:  عبارت اند 
سرعت )ميانگين زمان واکنش پاسخ های صحيح در 
استروپ  آزمون  پايايی  ثانيه(.  برحسب  محرك  برابر 
از طريق روش بازآزمايی در محدوده ۰/84 تا ۰/91 
بوده )24( و ميزان روايی آن نيز با روش همبستگی 
با آزمون رايانه ای عصب شناختی در محدوده ۰/55 تا 
۰/86 گزارش شده است )25(. در ايران نيز پايايی 
اين آزمون به روش بازآزمايی ۰/82 و روايی آن نيز 
زمان  سنجش  دستگاه  با  هم زمان  روايی  طريق  از 

 .)26( است  شده  گزارش   ۰/8۰ واکنش 
آزمون رايانه ای اِن بک: آزمون ان بک برای سنجش عملکرد 
سال  در  را  آن   Kirchner بار  نخستين  و  است  فعال  حافظۀ 
از  بار  اولين  آزمون  اين  رايانه ای  نسخۀ  کرد.  معرفی   1958
سوی Jaeggi و همکاران در سال 2۰۰8 طراحی شده است. 
يک  در  آبی  مربعی  معمول  به طور  رايانه ای،  برنامۀ  اين  در 
جدول هشت خانه ای، چند ثانيه به صورت تصادفی نمايان شده 
و هم زمان با آن يک حرف از حروف الفبا به صورت شنيداری 
پخش می شود. تکليف آزمودنی اين است که هر زمان هدف 
تصويری قبلی را مشاهده کرد، کليد »A« و در صورت شنيدن 
هدف شنيداری قبلی کليد »L« و در صورت ديدن و شنيدن 
هدف های قبلی به طور هم زمان هر دو کليد مذکور را در صفحۀ 
کيبورد فشار دهد. در صورتی که آزمودنی 9۰درصد اهداف 
سطح  خودکار،  به صورت  نرم افزار  آورد،  ياد  به  به درستی  را 
آزمودنی  که  صورت  اين  به  می برد.  باال  را  تکاليف  دشواری 
و  شنيداری  محرك   12 تا   ،3  ،2  ،1 به ترتيب  است  موظف 
ديداری را به خاطر بسپارد. در صورتی که آزمودنی به کمتر از 
5۰درصد اهداف پاسخ درست دهد، اين بار به صورت خودکار 
به مرحلۀ قبل بازگردانده می شود. پايايی اين آزمون از طريق 
با  همبستگی  روش  به  روايی  ميزان  و  کرونباخ ۰/91  آلفای 
آزمون حافظۀ کاری Turner و Engle)1989(، ۰/6۰ گزارش 
شده است )2۷(. در ايران نيز روايی اين آزمون با آزمون اعداد 
دايکوتيک، ۰/83 و ميزان پايايی آن از طريق آلفای کرونباخ 

۰/٧9 گزارش شده است )28(.
 Grant آزمون دسته بندی کارت ويسکانسين: اين آزمون را
انعطاف پذيری  مهارت  ارزيابی  برای   1948 سال  Bergدر  و 
شناختی و بد کارکردی اجرايی ساختند. اين آزمون متشکل 
از 64 کارت غيرمتشابه با شکل های متفاوت )مثلث، ستاره، 
صليب و دايره( و رنگ های مختلف است. آزمون دسته بندی 
کارت های ويسکانسين را می توان به چندين روش نمره گذاری 
طبقات  تعداد  ثبت  نمره گذاری،  شيوۀ  رايج ترين  که  کرد 
به دست آمده و خطای کل است. روايی اين آزمون برای نقايص 
ضريب  براساس  آزمون  اين  پايايی  ميزان  و   ۰/86 شناختی 
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توافق ارزيابی کنندگان، ۰/83 گزارش شده است )2۹( و در 
ايران نيز پايايی آزمون با روش بازآزمايی ۰/85 )30( و روايی 
نيز از طريق همبستگی با آزمون بندر گشتالت ۰/6۰ گزارش 

شده است )31(.
شیوۀ مداخله

برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی يک رويکرد انعطاف پذير 
بوده که طراحی ساختار آموزشی اين برنامه به طور مستقيم با 
سه مرحلۀ دورانديشی )آينده نگری(، عملکرد و خود واکنشی 
به موجب  و  است  مرتبط   Zimmerman خودتنظيمی  الگوی 
آن، مدل های آموزشی خاصی به دانش آموزان داده می شود. 
تمامی ويژگی های آموزشی برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی 

را می توان به دو جزء اساسی تقسيم کرد: الف( توالی و محتوای 
مؤلفه های آموزشی؛ ب( تأکيد بر تفکر راهبردی )14(.

 Zimmerman اين برنامه به شيوۀ گروهی، بر پايۀ الگوی
)14(، روی همۀ شرکت کنندگان گروه آزمايش در جلسه های 
آموزشی اجرا شد. يک هفته پس از اجرای پيش آزمون در هر 
دو گروه، گروه آزمايش به مدت 12 جلسه، 1 روز در هفته، 
هر جلسه 6۰ دقيقه تحت آموزشی به همراه ارائه تکليف های 
موقعيت های  ساير  در  مهارت ها  اين  تمرين  برای  خانگی 
دريافت  را  آموزشی  هيچ  گواه  گروه  اما  گرفت؛  قرار  زندگی 
نکرد و پس آزمون هم برای گروه آزمايش و گواه، يک هفته 
پس از اتمام آموزش انجام شد. پژوهشگر، اين آموزش را در 

انجام داده است. از مراکز اختالل های يادگيری  يکی 

جدول 1. برنامۀ آموزش توانمندسازی خودتنظیمی به تفکیک جلسات )14(

ویژگی های کلیدی آموزشاهداف جلسهعنوان جلسهجلسات

معرفیاول و دوم

معرفی ماهيت برنامۀ توانمندسازی 
خودتنظيمی به دانش آموزان و 

بررسی باورهای دانش آموزان دربارۀ 
چالش های تحصيلی آنها

ايجاد رابطه و دادن برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی.

تعامل با دانش آموزان در فعاليت های مرتبط با مصاديق علت 
شکست هايشان و استفاده از راهبردهای يادگيری.

تجزيه وتحليل وظايفسوم و چهارم

کمک به دانش آموزان در 
تجزيه وتحليل و شناسايی شيوه های 
مطالعه و عملکرد موفقيت آميز در 

آزمون ها

بحث دربارۀ ارزش تجزيه وتحليل تکاليف وابسته به تجربۀ 
دانش آموز.

ارائۀ راهنمايی و تمرين به شکل تجزيه وتحليل آزمون.

تعيين هدفپنجم و ششم
آموزش دانش آموزان در زمينۀ 

تعيين اهداف کوتاه مدت و بلندمدت 
در آزمون ها

بحث دربارۀ ارزش تعيين هدف وابسته به تجربۀ دانش آموز.

ارائۀ راهنمايی و تمرين برای تعيين اهداف و نتايج آن در 
آزمون.

برنامه ريزی راهبردیهفتم و هشتم

آموزش دانش آموزان دربارۀ 
چگونگی توسعۀ برنامه های 

راهبردی برای رسيدن به اهداف در 
آزمون ها

بحث دربارۀ ارزش رويکردهای راهبردی در يادگيری.

مشارکت دانش آموزان در زمينه های خاصی از مطالعه که برای 
آنها دشوار است )به عنوان مثال، حفظ کردن(.

طراحی مدل و راهنمايی برای دانش آموزان با برنامه های 
راهبردی.

آموزش راهبردینهم و دهم

تسهيل يادگيری محتوای 
آزمون ها برای دانش آموزان و ارائۀ 
تکنيک های مديريت رفتار و محيط 

در هنگام مطالعه

ارائۀ راهنمايی و تمرين در استفاده از طرح های مفهومی و 
راهبردهای حافظه.

بحث و بررسی آموزش های اضافی در زمينۀ تاکتيک های 
يادگيری.

درون انديشیيازدهم و دوازدهم

درگيرکردن دانش آموزان در 
فرآيندهای تأملی کليدی مثل 
قضاوت خود )مانند ارزيابی 
پيشرفت و عملکرد خود در 
آزمون ها( و واکنش های خود

استفاده از خودتنظيمی برای کمک به فرآيند نتايج ارزيابی 
دانش آموزان.

بحث دربارۀ باورهای انعکاسی خود دربارۀ عملکردشان در 
آزمون ها.

استفاده از تجزيه وتحليل خطاها و بررسی نقص ها و مهارت های 
فراشناختی دانش آموزان برای تنظيم راهبردهای سازگاری.
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یافته ها
در پژوهش حاضر، شرکت کنندگان در ردۀ سنی 1۰-12 
سال با ميانگين سنی 11/5٧ بودند و ميانگين معدل آنها در 
مدرسه 15/٧5 بود و 23/1درصد )6 نفر( از شرکت کنندگان 
 6( دوم، 23/1درصد  فرزند  )11نفر(  اول، 42/3درصد  فرزند 
شرکت کنندگان  از  نفر(   3( 11/5درصد  و  سوم  فرزند  نفر( 

بودند. فرزند چهارم خانواده 
در جدول 2، ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش آزمون و 
پس آزمون دانش آموزان با اختالل رياضی در دو گروه آزمايش 
ارائه شده است  و گواه در متغير کارکردهای عصب شناختی 
ويلک  ـ  شاپيرو  آمارۀ  با  مؤلفه ها  نرمال  توزيع  همچنين  و 
مورد بررسی قرار گرفت که معنی دار نبودند؛ درنتيجه توزيع 

متغيرها از توزيع نرمال پيروی می کند.
برای  چندمتغيری  کوواريانس  تحليل  اجرای  به منظور 

ابتدا مفروضه های آن  مؤلفه های کارکردهای عصب شناختی، 
رگرسيون  شيب خط  يکسان بودن  تحليل  نتايج  شد.  بررسی 
به عنوان پيش فرض تحليل کوواريانس چندمتغيری نشان داد 
با احتمال 95درصد مفروضۀ همگنی، شيب خطوط رگرسيون 
رعايت شده است )P<۰/۰5(. نتايج آزمون خی دو بارتلت برای 
بررسی معنی داری رابطۀ بين مؤلفه های عصب شناختی نشان 
 ،P<۰/۰۰1( است  معنی دار  مؤلفه ها  اين  بين  رابطۀ  که  داد 
فرض های  رعايت  برای  همچنين   .)X2=2۰1/35،df=35
همگنی ماتريس های واريانس ـ کوواريانس از آزمون باکس و 
لوين استفاده شد. براساس آزمون باکس که برای هيچ يک از 
متغيرها معنی دار نبود، شرط همگنی ماتريس های واريانس/
 F=1/12،P=۰/31( است  شده  رعايت  به درستی  کواريانس 
لوين و عدم معنی داری آن  براساس آزمون   .)BOX=53/۰1،
بين گروهی  واريانس های  برابری  شرط  متغيرها،  همۀ  برای 

.)P<۰/۰5( است  رعايت شده 

متغير

گروه گواهگروه آزمايش

پس آزمونپيش آزمونپس آزمونپيش آزمون

ميانگين
انحراف 

معيار
ميانگين

انحراف 
معيار

ميانگين
انحراف 

معيار
ميانگين

انحراف 
معيار

کارکردهای 
عصب شناختی

16/892/899/322/1316/3۰3/1215/4٧3/٧5برج هانوی )حرکت(

124/۰93/4٧1۰1/314/۰2124/334/45122/3۰3/89برج هانوی )زمان(

استروپ خواندن 
)زمان(

58/894/1٧4٧/333/٧858/323/8659/٧93/٧4

استروپ ناميدن 
)زمان(

6۰/482/٧849/182/896۰/٧42/٧959/123/83

84/212/99٧5/363/1584/٧93/5284/113/3۰اثر استروپ )زمان(

استروپ خواندن 
)خطا(

5/٧52/413/8۰1/885/892/635/٧62/58

٧/943/543/8۰2/2۰٧/892/۰6٧/533/3۰استروپ ناميدن )خطا(

11/253/465/9۰2/8911/٧43/821۰/٧12/4٧اثر استروپ )خطا(

12/٧12/٧8٧/1٧3/2112/492/5٧11/892/89اِن بَک )خطا ديداری(

13/911/898/332/3914/181/6814/٧32/۰2اِن بَک )خطا شنيداری(

کارت ويسکانسين 
)طبقات(

1/6٧۰/٧44/51۰/611/٧۰۰/951/39۰/82

کارت ويسکانسين 
)زمان(

1۰/562/144/852/۰311/282/311۰/893/۰1

جدول 2. میانگین و انحراف معیار مؤلفه های کارکردهای عصب شناختی در پیش آزمون و پس آزمون گروه های 
آزمایش و گواه
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جدول 3. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای بررسی تأثیر آموزش توانمندسازی خودتنظیمی بر مؤلفه های عصب شناختی 

مجذور اِتامعناداریآماره Fمقدارآزمون هامتغیر مستقل

روش آموزش 
توانمندسازی 
خودتنظيمی

۰/94۰21/6٧۰/۰۰1۰/94۰اثر پياليی

۰/۰6۰21/6٧۰/۰۰1۰/94۰المبدای ويلکز

11/55٧21/6٧۰/۰۰1۰/94۰اثر هاتلينگ

11/55٧21/6٧۰/۰۰1۰/94۰بزرگ ترين ريشه روی

تأثير  از  آزمون حاکی  نتايج جدول 3، هر چهار  براساس 
متغير مستقل بر مؤلفه های متغير وابسته است؛ به عبارت ديگر 
نتايج نشان داد گروه های آزمايش و گواه حداقل در يکی از 
 .)P<۰/۰۰1( مؤلفه های متغير وابسته تفاوت معناداری دارند
می توان   )۰/94۰( آزمون ها  اِتای  مجذور  مقدار  به  توجه  با 
را  کل  واريانس  از  94درصد  مستقل  متغير  که  کرد  تعيين 
تبيين می کند. برای بررسی تأثير آموزش برنامۀ توانمندسازی 
خودتنظيمی بر هريک از مؤلفه های عصب شناختی، از آزمون 

تحليل کوواريانس چندمتغيری استفاده شد که نتايج آن در 
جدول 4 گزارش شده است.

مؤلفه های  ميانگين  بين  می دهد  نشان   4 جدول  نتايج 
گواه  و  آزمايش  گروه های  ميان  عصب شناختی،  کارکردهای 
به عبارت ديگر،  تفاوت معنی داری وجود دارد )P<۰/۰۰1(؛ 
دانش آموزان  در  خودتنظيمی  توانمندسازی  برنامۀ  آموزش 
را  عصب شناختی  کارکردهای  مؤلفه های  رياضی،  اختالل  با 

می دهد. افزايش 

جدول 4. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای نمرات مؤلفه های کارکردهای عصب شناختی در دو گروه آزمایش و گواه

متغير
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادی

ميانگين 
مجذورات

F مجذور اِتامعناداریآماره

163/161163/1654/36۰/۰۰1۰/89برج هانوی )حرکت(

289/٧11289/٧151/85۰/۰۰1۰/٧4برج هانوی )زمان(

219/481219/48٧8/42۰/۰۰1۰/8٧استروپ خواندن )زمان(

361/631361/6346/16۰/۰۰1۰/89استروپ ناميدن )زمان(

3۰8/8۰13۰8/8۰56/31۰/۰۰1۰/86اثر استروپ )زمان(

63/98163/9838/89۰/۰۰1۰/٧9استروپ خواندن )خطا(

81/٧8181/٧863/46۰/۰۰1۰/83استروپ ناميدن )خطا(

148/121148/1248/٧4۰/۰۰1۰/85اثر استروپ )خطا(

115/651115/6544/68۰/۰۰1۰/9۰اِن بَک شنيداری )خطا(

1۰2/4811۰2/4852/89۰/۰۰1۰/85اِن بَک ديداری )خطا(

69/39169/3941/38۰/۰۰1۰/٧6ويسکانسين )طبقه(

94/52194/5258/46۰/۰۰1۰/88ويسکانسين )خطا(

بحث
برنامۀ  آموزش  تأثير  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
عصب شناختی  کارکردهای  بر  خودتنظيمی  توانمندسازی 
دانش آموزان با اختالل رياضی انجام شد. بررسی نتايج پژوهش 
حاضر نشان داد که آموزش برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی 
اختالل  با  دانش آموزان  عصب شناختی  کارکردهای  بهبود  بر 
 Khanjani نتايج پژوهش های .)P<۰/۰۰1( رياضی مؤثر است
که  و همکاران   Bayramiو و همکاران   Pandey و همکاران، 

کارکردهای  بهبود  بر  خودتنظيمی  برنامۀ  آموزش  تأثير  از 
عصب شناختی دانش آموزان حمايت کرده اند، با نتايج پژوهش 
حاضر همسو است )1۹-1۷(. در تبيين اين يافته ها می توان 
گفت که دانش آموزان برای انجام دادن تکاليف رياضی بايد بر 
مجموعه ای از مهارت ها که جنبۀ عصب روان شناختی همچون 
مسلط  دارد،  حافظه  و  بينايی/فضايی  پردازش  زبان،  توجه، 
باشند. اين مهارت ها حاصل تجربه، آموزش و يادگيری اند که 
انجام  به صورت خودکار  را  مهارت ها  اين  دانش آموزان  بيشتر 
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می دهند؛ در حالی که دانش آموزان با مشکالت رياضی هنگام 
کاربست اين مهارت ها در يادگيری با مشکل مواجه می شوند.

از آنجا که توانايی برنامه ريزی و سازمان دهی از کنش های 
عالی قشر پيشانی به شمار می رود، اعتقاد بر آن است که آسيب 
زيرقشری  مناطق  از  برخی  و  پيشانی  مناطق  در  اختالل  يا 
به طور  سازمان دهی  و  برنامه ريزی  در  کودك  توانايی  با  مغز 
معناداری مرتبط است )11(. برنامه ريزی، بخش مهمی از رفتار 
و  پيشرفت  برای  اعمال  تنظيم  دربردارندۀ  و  است  هدفمند 
مواجهۀ سازمان يافته با تکاليف است. دانش آموزان با مشکالت 
يادگيری، اغلب دشواری هايی در مرتب سازی، سازمان دهی و 
اولويت بندی اطالعات دارند و هنگام تالش برای مشخص کردن 
می شوند.  متمرکز  جزئيات  بر  بيشتر  اصلی،  موضوع های 
اطالعات، گيج شوند؛  انباشته شدن  با  است  درنتيجه، ممکن 
زيرا آنها نمی توانند به آسانی تکاليف جديد را شروع کنند يا 
تغيير جهت منعطفی ميان راهبردهای جايگزين انجام دهند. 
عصب شناختی  کارکردهای  در  مشکل  به عنوان  ضعف ها  اين 

.)16( مشخص می شوند 
از  بسياری  اصلی  هستۀ  عصب شناختی،  کارکردهای 
نظريه های تبيينی اختالل رياضی هستند )۹(. می توان اظهار 
داشت که دانش آموزان با اختالل رياضی با اينکه بهرۀ هوشی 
متوسطی دارند، به دليل بهره نگرفتن از قابليت های مغزی خود، 
عملکرد  و  دارند  کارکردهای عصب شناختی  در  را  مشکالتی 
فرايندهای  به  عصب شناختی  کارکرد   .)11( ندارند  مطلوبی 
کنترل ذهنی اشاره دارد که با استفاده از حيطه های مختلف 
و  شناختی  انعطاف پذيری  پاسخ،  بازداری  مثل  فراشناختی 
اين  عجوالنۀ  رفتارهای   .)8( می شود  سبب  را  خودکنترلی 
دانش آموزان که ناشی از ضعف در کارکردهای عصب شناختی 
به همراه دارد و  را  آنها  تنبيه، سرزنش و طرد  افزايش  است، 
اضطراب،  قبيل  از  اختالل هايی  بروز  احتمال  ترتيب،  اين  به 

.)1( افزايش می دهد  آنها  افسردگی و پرخاشگری را در 
ويژگی هايی  با  دبستان  سنين  در  رياضی  اختالل  اگرچه 
مثل نارسايی توجه، ناتوانی يادگيری، پرخاشگری و مشکالت 
پايدار  و  مزمن  زمان،  اما طی  آشکار می شود )5(،  تحصيلی 
بوده و يک عامل خطرساز نيرومند برای مشکالت هيجانی ـ 
رفتاری و تحول استعدادهای ذهنی در دورۀ دبستان است که 
با نتايج ضعيف تحصيلی، تکرار پايه، پايين بودن سطح حرمت 

خود و افسردگی همراه است )32(.
بنابراين آموزش توانمندسازی خودتنظيمی به دانش آموزان 
و  سازمان دهی  برنامه ريزی،  با  تا  می دهد  را  امکان  اين 
خودبازبينی به شيوه های تکليف مدارتر به انجام تکاليف درسی 
متعددشان  شکست های  و  بپردازند  روزمره  فعاليت های  و 
موجب  درنهايت  که  کنند  بازبينی  و  بررسی  ديگر  بار  را 
آموزش،  اين  می شود.  دانش آموزان  اين گونه  فعال  يادگيری 
از  استفاده  با  که  می کند  فراهم  فرصتی  دانش آموزان  برای 
راهبردهای يادگيری گوناگون، به طور مدوام ميزان پيشرفت 
صورت  در  تا  کنند  تالش  و  کرده  نظارت  و  ارزيابی  را  خود 
تغيير  را  يادگيری  راهبردهای  بهتر،  يادگيری  به منظور  لزوم 

دهند. اين دانش آموزان به واسطۀ خودتنظيمی، از مفيد بودن 
مؤثر  يادگيری  و  کارا  مسئلۀ  حل  برای  خاص  راهبردهای 
توانمندی  شناختی،  انعطاف پذيری  در  نيز  و  داشته  آگاهی 

.)15( می آورند  دست  به  را  الزم 
وجود عامل گروهی در برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی، 
آثار  و  کرده  تسهيل  را  تکنيک های خودتنظيمی  فعال سازی 
انزوای  بريدگی،  و  قبيل طرد  از  اجتماعی  قضاوت  بر  مهمی 
درواقع  دارد.  هيجانی  محروميت  و  بی اعتمادی  اجتماعی، 
گروه،  اعضای  نزديک  بين  تعامالت  و  پيوندها  ايجاد  به دليل 
امکان تجربۀ تکنيک های يادگيری در محيطی حمايت گرانه 
نيز افزايش يافته و از طرف ديگر با افزايش فرصت های آموزش 
راهبردی، حس خودکارآمدی و خطرپذيری اعضا برای انجام 
اعضای گروه  تقويت می شود؛ همچنين  نيز  رفتارهای جديد 
به  خود،  هيجانات  از  کناره گيری  به جای  که  می گيرند  ياد 
ابراز همدلی و برآورده ساختن نيازهای عاطفی خود در گروه 

.)33( بپردازند 
بررسی شدۀ  نمونۀ  حاضر،  پژوهش  محدوديت های  از 
دانش آموزان پسر مقطع ابتدايی مراجعه کننده به مراکز ناتوانی 
يادگيری بود که قابليت تعميم نتايج آن به ساير دانش آموزان 
در مقاطع ديگر محدود است. شيوۀ نمونه گيری در دسترس 
از محدويت های پژوهش حاضر  نتايج  امکان پيگيری  و عدم 
بوده است. پيشنهاد می شود که از اين مداخلۀ آموزشی برای 
ارتقای سيستم آموزشی و بهبود عملکرد دانش آموزان با ساير 
نيازهای ويژه در يادگيری دروس و موفقيت تحصيلی نيز بهره 
گرفته شود. همچنين پيشنهاد می شود در پژوهش های آتی، 
آموزش برنامۀ توانمندسازی خودتنظيمی برای هر دو جنس 
انجام شود که اين موضوع می تواند  و ساير مقاطع تحصيلی 
زمينه ساز بستری مناسب برای مقايسۀ بهتر و افزايش قدرت 

تعميم پذيری نتايج شود.
نتیجه گیری

جنبه های  در  رياضی  اختالل  با  دانش آموزان  نارسايی 
اين  تا  می شود  منجر  عصب شناختی،  کارکردهای  مختلف 
خود  تحصيلی  پيشرفت  در  شکست هايی  دانش آموزان 
احساس کنند و اين عامل موجب ترك تحصيل آنها می شود؛ 
از آموزش راهبردهای خودتنظيمی  اما هنگامی که کودکان 
استفاده می کنند، بر فرآيند حل مسائل خود نظارت کرده و 
با کمک  را  تعيين می کنند، خطاهای خود  برای خود هدف 
معلم تشخيص می دهند، با ارائۀ الگوهای درست از سوی معلم 
فرايند صحيح حل مسئله را ياد می گيرند و سپس آن را تمرين 
می کنند. به اين ترتيب با تصحيح خطا و ارائۀ الگوهای درست 
را کسب می کنند.  مهارت صحيح حل مسائل  آن،  تمرين  و 
می دهد  را  امکان  اين  دانش آموزان  به  خودتنظيمی  آموزش 
تا با برنامه ريزی، سازمان دهی و خودبازبينی، به انجام تکاليف 
متعدد  و شکست های  بپردازند  روزمره  فعاليت های  و  درسی 
يادگيری  سرانجام  و  کنند  بازبينی  و  بررسی  دوباره  را  خود 

فراگيرند. را  فعال 
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تقدیر و تشکر
رشتۀ  ارشد  کارشناسی  پايان نامۀ  از  برگرفته  مقاله  اين 
روان شناسی و آموزش کودکان استثنايی دانشگاه گيالن است 
که با کد 41642 در تاريخ 139٧/۰3/13 تصويب شده است. 
به خاطر همکاری  پژوهش حاضر  تمامی شرکت کنندگان  از 

صادقانه شان تشکر و قدردانی می شود.
تضاد منافع

نويسندگان  برای  را  منافعی  تضاد  هيچ گونه  پژوهش  اين 
است. نداشته  به دنبال 
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